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Easi-ViewTM

Záruka a podpora
Na  zariadenie  a  jeho  súčasti  sa  vzťahuje  jednoročná  záruka  pri 
problémoch  zistených  pri  normálnom  používaní.  V  prípade  zlého 
zaobchádzania, narušenia obalu a úmyselného poškodenia zariadenia 
je  záruka neplatná.  Záruka sa  nevsťahuje  na žiadne straty  informácií. 
Všetky pozáručné opravy budú podliehať dodatočným poplatkom.

Technická podpora
Please  visit  www.skolam.sk  for  the  latest  product  information.
Email obchod@skolam.sk for technical support.

Scholaris, s.r.o.
Kalvária 3
949 01 Nitra
SLOVAKIA

WARNING:  Nevyhadzujte  tento  výrobok  do 
bežného komunálneho odpadu. Odovzdať do 
zberného miesta pre recykláciu elektronických
 spotrebičov.

Product Code: 
EL00460BB



Easi-ViewTM

Spolupráca celej triedy, 
zobrazovanie 3D objektov a 
zfotovovanie fotografií a videí.

NÁVOD SK



n  Uschovajte  tento  návod  pre  budúce  použitie,  pretože  obsahuje 
dôležité informácie .
n Nedovoľte, aby sa váš Easi-View Vizualizér nedostal do styku s vodou 
alebo inou tekutinou.
n  V  prípade  elektrostatického  výboja,  sa  môže  váš  Easi-View 
Vizualizér  poškodiť.  V  takomto  prípade  je  potrebné  prístroj  odpojiť 
od elektrickej siete a znovu pripojiť, čím sa prístroj zresetuje.

Dôležité informácie:

Spoznajte Easi-View

Camera

Mikrofón

Svetlo

Nastavovací 
krk

Tlačidlo  fotky
LEDs 

Zaostrenie



Easi-ViewTM

Easi-View Tlačidla
K dispozícií sú tri tlačidlá na spodnej časti Easi-View: 
Stlačte         (momentka) tlačidlo na vytvorenie fotky. 
Stlačte         (svetlo) tlačidlom zasvietite LEDku. 
Stlačte         (zaostrenie) stlačením sa zaostruje obraz.

Pripojenie k PC 

•  Zapojte  Easi-View  k  dostupnému  USB  konektoru.  Nie  je  potrebné 
žiadne externé napájanie,  pretože Easi-View je  poháňaný akýmkoľvek 
portom USB 2.0

• Pred pripojením Easi-View k počítaču, nainštalujte najskôr softvér 
Easi-View do počítača. Môže byť potrebné reštartovať počítač v závislosti 
od operačného systému.



Inštalácia Easi-View
Windows 7 

Vyberte  jazyk  softvéru  a  stlačte 
“OK” pre potvrdenie.

Stlačte  "Install"  a  softvér  sa 
začne inštalovať do počítača. 

Kliknite  na  “Next”.

Kliknite na “Yes, I want to restart 
my computer now”, čím ukončíte
 inštaláciu a váš počítač sa 
reštartne. 

Ak chcete nainštalovať verziu Mac OS X softvéru, presuňte súbor DMG z 
disku do priečinka Aplikácie.



Easi-ViewTM

Softvér
Rozlíšenie náhľad obrazu je 
možné nastaviť v menu volieb. 
Zvoľte rozlíšenie obrazu 
prinajmenšom rovnako ako má 
rozlíšenie obrazovka počítača.

Rozlíšenie náhľad fotenia 
obrazu je možné nastaviť v 
menu volieb. Zvoľte rozlíšenie 
fotky prinajmenšom rovnako 
ako má rozlíšenie obrazovke 
počítača.

Fotiť je možné pomocou tlačidla na podstavci Easi View Vizualizéra 
alebo pomocou ikony “photo” v programe. Pre zobrazenie 
nafotených obrázkov, vyberte pod ikonu “open my pictures” v  
ikone “View” v hlavnom menu.

Ak sa fotografia/obrázok zobrazí obrátene, použite funkciu "rotate"
 otočenie fotografie.

Easi View je vybavený funkciou automatického zaostrovania. 
Môžete kedykoľvek kliknuť na ikonu "focus" alebo na tlačidlo 
"zaostrenie" na samotnom zariadení.

Nahrávanie videa:

Fotenie:

Ak chcete zachytiť video, stačí kliknúť na ikonku "video". Ikona sa 
rozsvieti na červeno a budete požiadaní o potvrdenie. Ak chcete 
zastaviť nahrávanie, stačí znovu kliknúť na ikonku "video". V menu 
"capture", existuje možnosť nastaviť maximálnu dobu snímania, 
aby sa zabránilo vytvoreniu veľmi veľké súboru.



Použite Easi-View ako webovú kameru:
Easi-View má vstavaný mikrofón a môže byť použitý ako webová kamera s 
populárnymi aplikáciami, ako je Skype

Technická špecifikácia:
n 3MP senzor
n Autofocus (10cm minimum)
n 4 x super-bright LEDs
n Pružná 40cm krk hlavice
n USB 2.0 s napajaním


